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Betreft: Voortgang Actieplan Wonen en Zorg

Geachte raadsleden ,

Na afloop van de presentatie over de Woonzorgopgaven die op 1 december 2021 in uw commissie
Samen leven is gehouden, is samen met maatschappelijke partners verder gewerkt aan de
voorbereidingen op het actieplan Wonen en Zorg. In deze brief informeren wij u over het statement, de
Woonzorganalyse en over voortgang en vervolg

Statement als aanzet tot het Actieplan Wonen en Zorg
De Woonzorgopgaven vragen om een heroriëntatie op het huidige aanbod van wonen, welzijn en
ondersteuning. En om een gezamenlijke visie op de gewenste toekomstrichting. De maatschappelijke
partners (woningcorporatie, zorgaanbieders, zorgkantoor en gemeente Ridderkerk) vinden het belangrijk
deze oriëntatie gezamenlijk te doen, vanuit de overtuiging dat werken vanuit een gezamenlijke visie en
koers zorgt voor een beter resultaat.

Het statement (zie bijlage) schetst de basis voor onze samenwerking. De komende periode werken wij de
gezamenlijke visie die we in dit stuk beschrijven uit tot een Actieplan wonen en zorg met concrete
maatregelen en projecten, en afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij. Het Actieplan
vormt straks de basis voor prestatieafspraken met betrokken partijen over bijvoorbeeld investeringen in
woonzorgconcepten, aanpassingen van bestaande woningen en andere maatregelen om langer en weer
thuis wonen mogelijk te maken. Lopende initiatieven krijgen ook een plek in het Actieplan. We werken
hierbij vanuit het principe van 'coalitions of the willing’: wisselende verbanden per thema of project, zodat
we slagvaardig aan de slag kunnen.

Vanuit de missie: “Samen willen wij inwoners in staat steNen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in
een vertrouwde omgeving, ook als zij daarbij zorg of ondersteuning nodig hebben” werken we met onze
partners aan vijf centrale lijnen / thema’s
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Voldoende, aantrekkelijk en divers aanbod aan woningen;
Omzien naar elkaar;
Focus op preventie
Passende dienstverlening, zorg en begeleiding;
Samen verantwoordelijk

De woonzorganalyse geeft inzicht in de woonzorgopgaven
In het onderzoek (de woonzorganalyse) is gekeken hoe de (verwachte) vraag naar wonen met zorg zich
verhoudt tot het huidige aanbod voor verschillende zorgdoelgroepen. Hieronder is een totaaloverzicht van
de kwantitatieve opgaven voor alle doelgroepen gegeven. Verdiepende informatie is te lezen in het
rapport zelf. Deze is bijgevoegd als bijlage.

• in de komende 10 jaar stijgt het aantal ouderen in Ridderkerk van ca. 11.500 naar ca. 13.200.
Ruim een kwart van alle huishoudens is straks 65 jaar of ouder. Door het stijgende aantal 75-
plussers groeit ook het aantal zorgvragers. Dit leidt tot een andere woonvraag. Voor ouderen
gaan wij uit van een trendscenario voor de woonvraag van ouderen, waarin ouderen een licht
stijgende voorkeur hebben voor geclusterde woonvormen. Een deel van de langdurige
zorgvragers zal in de toekomst Wlz-zorg ontvangen in gectusterd wonen in plaats van in het
verpleeghuis
Op dit moment is de capaciteit aan 24-uurszorg redelijk in balans met de vraag. Geleidelijk
ontstaat er een groeiend tekort aan plekken, waarbij we een versnelling zien ontstaan na 2030
door een oplopend aantal 85-plussers. Het tekort zal in 2040 het grootste zijn voor ouderen met
24-uurzorg PG; het tekort loopt op tot 160 plekken. In de huidige situatie is het aanbod aan
geclusterde woningen te laag om aan de vraag te doen; op dit moment is het tekort 400
woningen. Dit tekort loop flink op naar 1 . 320 geclusterde woningen. Om dit tekort op te vangen is
naast nieuwbouw ook aandacht nodig voor transformatie van de bestaande woningvoorraad,
bijvoorbeeld door het toevoegen van ontmoetingsruimtes in de nabijheid van geschikte
woningen
Bij het opstellen van de huisvestingsopgave voor mensen met een verstandelijke beperking gaan
wij uit van de basisprognose (op basis van demografische ontwikkelingen). Het totale aanbod dat
in beeld is, lijkt onvoldoende om te voorzien in de vraag, zelfs als wij rekening houden met het feit
dat een deel van de verstandelijk gehandicapten woont bij familie. De huidige vergelijking van
vraag en aanbod leidt tot een tekort aan 35 plekken. Op basis van demografische ontwikkelingen
neemt dit tekort toe tot 45 plekken in 2040. Wij zien op het huidige moment een tekort aan
gespikkeld wonen van 10 plekken. Richting de toekomst loopt dit tekort op naar 40 plekken,
omdat meer cliënten met een Wlz-indicatie zelfstandig willen en kunnen wonen
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Voortgang en vervolg
In de Woonvisie 2021 – 2026 zijn onder het thema (4) Wonen en zorg duidelijk ambities geformuleerd. Na
een periode van voorbereiding zijn in het vierde kwartaal 2021 verschillende partnerbijeenkomsten
georganiseerd om de concept bevindingen van de woonzorganalyse te toetsen en een gezamenlijke
missie, visie en strategie op te stellen. Ook is op 1 december 2021 uw commissie Samen leven met een
presentatie meegenomen in de eerste opbrengsten van de woonzorganalyse. Eind januari zijn het
definitieve rapport 'Woonzorganalyse gemeente Ridderkerk' en het statement "Samenredzaam
Ridderkerk' opgeleverd
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De samenwerkende partijen werken in de komende collegeperiode de in het statement geformuleerde
missie, visie en strategie verder uit tot een Lokaal Actieplan Wonen en Zorg met concrete maatregelen en
projecten en afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid. Onderdeel hiervan is het opzetten van
een Samenwerkingstafel Wonen en Zorg én het opleveren van een afwegingskader bij het maken van
toekomstige keuzes rondom het ontwikkelen van voorzieningen

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridde/kerk

dq'bu rgemeest4r

Fmw. A. Atte

Bijlagen :
1. Statement Wonen en Zorg: 'Samenredzaam Ridderkerk’
2. Rapport 'Woonzorganalyse gemeente Ridderkerk’
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